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Üst Özellikler

1337 V2 ile en popüler fare matımızı daha da iyi hale getirdik. Kumaş yüzeyini su itici bir kaplama ile donattık ve buna 
ek olarak, tüm kenarlar hassas bir şekilde lazerle kesildi, böylece matın etrafında çirkin herhangi bir yıpranma 
oluşması önlendi. 1337 serisindeki tüm oyun fare matları gibi V2'de de tamamen kaymaz kauçuk alt kısım ve her türlü 
sensörün rahat çalışması için optimum kayma sağlayan kumaş yüzeyi ile gelir. 

Dayanıklı,
su geçirmez

yüzey

 Yumuşak paspas

Lazer kesimi *

Kaymaz Kauçuk Taban
mükemmel bir

tutuş için

* 1337 V2 M, L, XL, XXL



1337 V2 oyun faresi matı M, L, XL, XXL ve Big olmak üzere beş farklı 
boyutta üretilmiştir. 280 milimetre uzunluğunda ve 195 milimetre 
genişliğinde olan M, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi mobil cihazlar 
için üretilmiştir. 355 milimetre uzunluğunda ve 255 milimetre 
genişliğinde olan L, görece küçük masaüstlerinin üstüne bile sığar. 
444 milimetre uzunluğu ve 355 milimetre genişliği ile XL, oyunun en 
aksiyonlu anlarında ihtiyaç duyulan tüm çılgın manevralar için yer 
sağlar. Mükemmel kayan bir yüzeye sahip oyun masaları elde etmek 
isteyenler ise, 900 milimetre uzunluğu ve 400 milimetre genişliği ile 
devasa XXL’I tercih edebilir. İlaveten, “Big” ise enleri arzulayanlar için 
üretildi. 1200 x 600 milimetre boyutlarındaki mat, tam olarak adından 
da anlaşılacağı gibi: Büyük. Matlar M ve L için 1,4 milimetre ve XL ve 
XXL için 2,4 milimetre, "Big" versiyonu ise 2,5 milimetre kalınlıkta üretil-
miştir. Bu nedenle fare matları, sağlam olmanın yanı sıra konforunuzu 
bozmayacak şekilde incedir de.

Boyutlar (U x G x Y): 
900 x 400 x 2,4 mm

Boyutlar (U x G x Y): 
1.200 x 600 x 2,5 mm

Boyutlar (U x G x Y): 
444 x 355 x 2,4 mm

Boyutlar (U x G x Y): 
355 x 255 x 1,4 mm

Boyutlar (U x G x Y): 
280 x 195 x 1,4 mm

Her Amaç için Sağlam Bir Temel



Pürüzsüz Çalışma ve Oyun Eğlencesi
1337 V2, sadece sağlam ve dayanıklı olmakla kalmayıp 
aynı zamanda minimum sürtünme ve oldukça düşük bir 
direnç sağlayan güvenilir bir kumaş yüzeye sahiptir. Bu 
nedenle fare matı, hangi fare sensör tipi kullanılırsa 
kullanılsın olağanüstü kayganlık sağlar. Alt yüzey, oyun 
sırasında veya çalışırken fare matının yanlışlıkla 
kaymasını önleyen sabit kauçuktan yapılmıştır.

Yıpranma Olmadan Düzenli Kenarlar
1337 V2 M, L, XL ve XXL'in kenarları lazerle ve 
oldukça hassas bşr biçimde kesilmiştir. Bu, fare 
matının kenarlarında yaşanacak potansiyel yıpran-
maları önler ve uzun bir kullanım süresinden sonra 
bile düzgün görünümünü korumasını sağlar. 1337 
V2 serisinin en büyüğü Big'in kenarları, düzgün ve 
düzenli dış hatlara sahip olması için dikilmiştir. 



Kolay Taşınabilir
Esnek malzemesi sayesinde 1337 V2, gerektiğinde kolayca sarılabilir. Fare matı böylece arkadaş partilerinde, 
eSport etkinliklerinde veya ofis dışında çalışırken kolayca sarılıp ve sahibine eşlik edebilir. 

Temizlemesi Kolay
Optimum kayma özelliklerine ek olarak, kumaş yüzeyi su 
itici bir kaplamaya sahiptir, bu da oyun sırasında 
yaşanacak sıvı dökülmesi gibi küçük kazaların büyük 
hasarlar oluşturmasını önler. Dahası, 1337 V2 akan su 
altında toz ve kirden arındırılabilir.
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Genel:
 Yüzey: Tekstil
 Lazer kesim kenarları
 Kaymaz Kauçuk Taban
 Su geçirmez yüzey

Paket İçeriği:
 1337 V2 

 Boyutlar (U x G x Y): 
 900 x 400 x 2,4 mm
 Ağırlık: 560 g

 Boyutlar (U x G x Y): 
 444 x 355 x 2,4 mm
 Ağırlık: 240 g

 Boyutlar (U x G x Y): 
 1.200 x 600 x 2,5 mm
 Ağırlık: 1.235 g

 Boyutlar (U x G x Y): 
 355 x 255 x 1,4 mm
 Ağırlık: 100 g

 Boyutlar (U x G x Y): 
 280 x 195 x 1,4 mm
 Ağırlık: 60 g


